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Beste leden, 

In deze nieuwsbrief: 

 Corona update. 

 Uitslag fotowedstrijd. 

 Vertraging Classic magazine. 

 Onze ‘zwarte vlekken’  

 Voor wie toch wil rijden.  

 Wie vindt het ‘Easter egg”.  

Corona update: 

De corona weerhoudt ons er nog steeds van om ritten te organiseren. We hebben 

in elk geval tot en met juli alles moeten annuleren. Zodra er meer zekerheid is over 

de rit in Oostenrijk (staat gepland voor 7 september) zullen de deelnemers 

rechtstreeks geïnformeerd worden.  

Uitslag fotowedstrijd: 

We hebben veel leuke reacties gehad op het initiatief om een fotowedstrijd te 

organiseren. Meer dan 30 inzendingen met allemaal mooie SLK’s er op. 13 foto’s 

kwamen voor in de top 10 lijstjes van de 

jury. (Arnoud, Marcel, Irma en Pieter, 

onafhankelijk van elkaar en de foto’s 

waren anoniem). Waar het ene jurylid wat 

meer naar de technische kwaliteit van de 

foto keek was voor een ander de sfeer, 

of het verhaal achter de foto 

belangrijker. Voor de uitslag hebben we 

de plaatsingen door de individuele 

juryleden opgeteld. Er is een top 3 uitgekomen, waarbij de verschillen in waardering 

marginaal waren. Terechte winnaars denken we. Daarmee willen we echter de andere 

inzenders niet tekort doen, want er waren echt veel erg mooie en goede foto’s bij.  

Alle foto’s die punten kregen van de jury krijgen hierbij een eervolle vermelding ! Ze 

zijn te zien op de < Website., en er staan er een paar in deze mail. De drie 

winnaars krijgen een prijsje, uitreiking bij het eerste evenement dat we weer mogen 

organiseren.  
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De uitslag:  

 

 

 

1e plaats: Rob Elzenaar. 

 

 

 

 

 

 

 

2e plaats: Roelof Lutgers  

 

 

 

 

 

 

 

 

3e plaats: Peter de Ruyter 
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Uit de opmerkingen van de juryleden: 

 

1e plaats: Rob Elzenaar:  

 Zon, water gepoetste auto, een pláátje 

 Superscherp èn goeie compositie èn het licht is heel mooi (ook goed dat 

autolampen aan staan) 

 Een (bijna) perfecte foto, prachtige kleuren, de scherpte van de auto in 

contrast met de bomen is erg mooi. Net iets teveel reflectie van het flitslicht 

in de spoiler. 

 

2e plaats: Roelof Lutgers 

 Prachtige foto met eenvoud in kleuren. Doordat de achtergrond vervaagt komt 

de SLK en in het bijzonder de ster extra naar voren. Dat het kenteken ook 

nog eens een prachtige combinatie is, maakt het geheel compleet. 

 Lekker industrieel! Het blauwe binnenvallende licht geeft net dat laatste beetje 

extra. 

 Superscherpe foto. Mooie compositie, door al zijn eenvoud. Heel mooie 

belichting. Dat beetje kleur van de parkeergarage (?) maakt de foto qua kleur 

ook mooi evenwichtig. Een perfecte foto die zo in een folder zou kunnen. 

 

3e plaats: Peter de Ruyter 

 Een zwart-wit foto hoort ook in de top van het lijstje. Door het gebruik van 

zwart-wit geeft de vouwlijn over de zijkant van de R171 extra accent.  De 

deels donkere wolken en de schaduw links voor de auto geven iets 

mysterieus.  

 Mooie lucht, en lijnen van de auto worden mooi benadrukt. Ook mooi hoe de 

zijkant van de auto het licht vangt. 

 Spannende foto; Heel mooie compositie; de lijn van de motorkap die bij de 

voorruit omhoog gaat, en zich in het landschap voortzet. De auto is scherp, 

de achtergrond net niet en dat maakt, ondanks het mooie landschap, dat de 

SLK de ‘hoofdrol’ krijgt. Dat de foto zwart wit is maakt hem hier extra 

spannend. Perfecte belichting.  

 

Alle deelnemers: Bedankt voor jullie inzendingen! 

 

Vertraging Classic Magazine 

 

Misschien hadden jullie hem al gemist; Het Classic Magazine.  

Van de MBAC ontvingen wij onderstaand mailtje:  

‘Vanuit Stuttgart ontvingen wij het bericht dat i.v.m. de corona pandemie de uitgave 

van Mercedes-Benz Classic Magazine 01/2020 naar verwachting wordt uitgesteld tot 

medio juni 2020.’  
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Eerder liet Mercedes Benz al weten dat in verband met bezuinigingen het aantal 

uitgaven van dit magazine van drie naar twee per jaar gaat.  

 

Onze ‘zwarte vlekken’. 

 

In onze vorige nieuwsbrief deden we een oproep aan leden om een rit te 

organiseren. 

Op dit moment zouden we graag zien dat er initiatieven 

werden ontplooid in Belgie / Luxemburg, maar ook dichter 

bij huis (voor de Hollanders dan), in het westelijk deel van 

Noord Brabant en in Oost Groningen omdat dat gebieden 

zijn waar we nog nooit zijn geweest. Voor informatie over 

het organiseren van een rit: Schroom niet om ons te 

emailen voor vragen: voorzitter@mbslkclub.nl  

 

Voor wie toch wil rijden 

Als er straks wellicht weer wat meer ruimte komt om bijvoorbeeld een terrasje te 

bezoeken is het ook weer leuker om een rit(je) met de 

SLK te maken. Zolang we als club niets kunnen 

organiseren zul je dan alleen op stap moeten. Voor wie 

nog eens een rit uit het verleden wil rijden: op onze 

website staan GPX bestanden en routeboeken van de 

afgelopen 4 jaar (eerst inloggen en dan kijken onder het 

tabblad ‘Vereniging’). Gratis te gebruiken door leden.  

We zullen regelmatig nog wat routeboeken van voor 2016 plaatsen. Van die jaren 

hebben we geen gpx bestanden.  

Wie vindt het ‘Easter egg”.  

Het ‘Easter egg’ is inmiddels door twee leden ontdekt. Daarom geven we geen 

nieuwe hints. Je kunt nog wel zoeken. Inzenden van de oplossing kan nog tot 1 juni. 

Kijk op de homepage van onze website bij 23 maart.  Je kunt er een mooie prijs 

mee winnen! 

Tot slot. 

Blijf gezond! 

Het bestuur van de MB SLK Club Nederland.  

Arnoud, Irma, Marcel, Bert, Pieter.  

mailto:voorzitter@mbslkclub.nl

